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Forslag til ny forskrift om registrering og offentliggjøring av 
mellombalanser – alminnelig høring  

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsnotatet regler for å utfylle aksjeloven 
og allmennaksjeloven §§ 8-2 b og 8-2 c, jf. § 8-2 a.  
 
Bakgrunn 
Ved lov 14. desember 2018 nr. 95 vedtok Stortinget blant annet endringer i aksjelovens og 
allmennaksjelovens regler om mellombalanser. Lovendringene er nærmere beskrevet i Prop. 
100 L (2017–2018) og Innst. 70 L (2018–2019). 
 
Lovendringene medførte blant annet en rapporteringsplikt for selskapene ved at 
mellombalanser skal sendes til Regnskapsregisteret. Formålet med å oppstille en slik 
rapporteringsplikt er blant annet at skattemyndighetene skal ha et bedre kontrollgrunnlag og 
at kreditorer og andre berørte parter har tilgang til informasjon, slik at de i større grad kan 
ivareta sine interesser.  
 
Forslag til forskrift gir nærmere regler om innsending og registrering av slike mellombalanser, 
og regler for innsyn og gebyr.  
 
Hovedinnholdet i forslaget 
I høringsnotatet foreslås en ny forskrift med hjemmel i aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 
8-2 b og 8-2 c. Departementet har forskriftskompetanse. I tillegg er det foreslått endringer i 
forskrift 11. desember 2015 nr. 1668 om gebyr til Brønnøysundregistrene. 
 
Forskriften søker å gi enkle regler som er anvendelige for aktørene, og som belaster Altinn i 
minst mulig grad. 
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Side 2 
 

 
Forskriften oppstiller regler om utforming og innsending av mellombalanser. I tillegg gis det 
regler om Brønnøysundregistrenes plikt til å kunngjøre innsendte mellombalanser, og å gi 
innsyn i slike til de som ville ønske det.  
 
Det foreslås også en endring i forskrift om gebyr til Brønnøysundregistrene, slik at det på sikt 
kan kreves gebyr i forbindelse med behandlingen av mellombalanser. 
 
Høringsfrist 
Høringsfristen er 15. oktober 2019. 
 
Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og 
lignende tilknyttede virksomheter som ikke er oppført på adressatlisten.   
  
Høringen er åpen, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved 
å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no.  
  
Hvis det er ønske om ytterligere informasjon eller ønske om dialog med departementet 
knyttet til lovforslaget, kan saksbehandler kontaktes. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Marit Elisabeth Bolstad (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Vilde N. O. K. Leikanger 
førstekonsulent 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Side 3 
 

Adresseliste: 
 
Departementene 
 
Brønnøysundregistrene  
Finanstilsynet  
Norges Bank 
Regelrådet   
Skatteetaten  
Økokrim  
 
Handelshøyskolen BI  
Universitetet i Bergen  
Universitetet i Oslo  
Universitetet i Tromsø 
 
Advokatforeningen   
AksjeNorge  
Aksjonærforeningen  
Den norske Revisorforening 
Finans Norge  
Landsorganisasjonen i Norge  
Norges Interne Revisorers Forening 
Norges Juristforbund 
NTL Skatt 
Næringslivets hovedorganisasjon  
Regnskap Norge  
 
Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS 
Advokatfirmaet BA-HR AS  
Advokatfirmaet CLP DA  
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS  
Advokatfirmaet Grette AS  
Advokatfirmaet Haavind AS  
Advokatfirmaet Hjort 
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS   
Advokatfirmaet SANDS DA  
Advokatfirmaet Schjødt AS  
Advokatfirmaet Selmer AS  
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS  
Advokatfirmaet Thommessen AS  
Advokatfirmaet Wiersholm AS 
Advokatfirmaet Østgård DA  
Arntzen de Besche Advokatfirma AS 



 

 

Side 4 
 

Deloitte Advokatfirma AS  
Ernst & Young Advokatfirma AS  
Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA  
Kluge Advokatfirma AS  
KPMG Law Advokatfirma AS  
Kvale Advokatfirma DA  
Wikborg Rein Advokatfirma DA 
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